
UCHWAŁA NR XXXVII/326/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Arkadiusza Rakoczy 
z dnia 14 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 
gminnym (Dz.  U. z   2020   r., poz.   713 i   1378) oraz art.  9  ust.  2 
i  art.  10  ust.  1  ustawy z   dnia 11   lipca 2014   r. o   petycjach (Dz.  U. 
z 2018 r., poz. 870), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w  Mosinie uznaje za bezzasadną petycję Arkadiusza 
Rakoczy z  dnia 14  grudnia 2020  r., z przyczyn określonych w  uzasadnieniu 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2020 r. została przekazana Radzie Miejskiej w Mosinie drogą
elektroniczną petycja Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r., który wniósł
o przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne
jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych
wykluczających społecznie mieszkańców gminy oraz uznania za zasadne
i nieodzowne, aby rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów
szczepionek na COVID-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia
2020 r. uznała przedmiotową petycję za bezzasadną ze względów
formalno-prawnych. Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie,
którą wniósł autor petycji z dnia 14 grudnia 2020 r., nie mieści się bowiem
w katalogu zadań wymienionych art.  18  ust.  2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. W związku z tym brak jest podstawy prawnej
dla podjęcia przedmiotowej uchwały. Nie można uznać za taką podstawę
powoływane w petycji art. 32, 39 i 63 Konstytucji RP. Zgodnie z systematyką
aktów prawa powszechnie obowiązujących w  Rzeczpospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działają na podstawie przepisów prawa. W przypadku rady
gminy takim aktem prawnym jest ustawa o samorządzie gminnym i wskazany
wyżej art. 18.

Ponadto, podnieść należy, że zaproponowana przez autora petycji treść
uchwały nie  spełnia warunków formalnych uchwały rady gminy. Zgodnie
z § 48 ust. 3 Statutu Uchwały nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (ze zm.), projekt uchwały
powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określone źródła finansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i  złożenie
sprawozdania po jej wykonaniu,

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały bez opartej na art. 18 ustawy
o samorządzie gminnym podstawie prawnej stanowiłoby naruszenie przepisów
i zgodnie z art. 91 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w drodze nadzoru uchwała
taka mogłaby zostać uznana za nieważną.
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Rada Miejska w  Mosinie podczas swojej sesji w dniu 29 grudnia 2020 r.
przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznała
za bezzasadną petycję Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak
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